שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת מטות (בחו"ל :פינחס)
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כ"ג תמוז ה'תשפ"ב ()22.7.22

לומדים ובונים את
בית המקדש

בימים אלו יש להרבות בלימוד עניני בית המקדש  -מה שפועל את ירידתו משמים ,שם עומד בנוי ומוכן.
לימוד עניני המקדש בימינו אינו תיאורטי ,אלא מעשי מאי פעם ,בקרוב ממש נידרש ליישם אותו בפועל
בימים אלו ,שלושת השבועות ,בהם עם ישראל מציין וזוכר
את בית המקדש ,חורבנו ובניתו העתידית ,ידועה ומפורסמת
הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,להרבות בלימוד
תורת המקדש ,על סמך התיאור
במדרש ,שכאשר הקב"ה מראה
ליחזקאל את צורת הבית הוא
אומר לו" :הגד את בית ישראל
את הבית ויכלמו מעוונותיהם
ומדדו את תכנית" (להזכיר,
מדובר בזמן בו לא היה בית
המקדש ,צער החורבן היה
מורגש אצל היושבים בגלות בבל,
והקב"ה שולח את יחזקאל ללמד
את עם ישראל את צורת בית
המקדש השלישי).

להמעלה והשלימות של בית-המקדש השלישי ,עליו נאמר
"גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון" ,גדלות
שלא היתה מעולם (לא בבית שני ,ולא בבית ראשון ,ולא
במשכן שעשה משה) ,ובמילא לא
היה בה חורבן...
ועוד ועיקר – שהלימוד הוא
מתוך ידיעה והכרה בוודאות
גמורה שאין זה "הלכתא
למשיחא" ,כי אם ,הלכה למעשה
בפועל ברגע שלאחרי-זה ,כיון
ש"מקדש העתיד שאנו מצפין
בנוי ומשוכלל (כבר עתה למעלה,
ותיכף) יגלה ויבוא משמים" ברגע
כמימרא!".

לומדים על בית הבחירה
זאת אומרת ,שאם בעבר היו
אמר יחזקאל לפני הקב"ה' :ריבונו
מפות
בליווי
הבחירה,
שיעור בהלכות בית
לומדים ענינים כאלו ,כ"הלכתא
של עולם ,עד עתה אנו נתונים
והדגמות ,מתקיים ב 770-מידי יום בימים אלו
למשיחא" ,כהלכות שאינן נוגעות
בגולה בארץ שונאינו ,ואתה
למעשה בפועל ,כי אם יחולו אי
אומר לילך ולהודיע לישראל
פעם בימות המשיח ,הרי שכעת הפכו הלכות אלו להיות
צורת הבית ...וכי יכולין הם לעשות? הנח להם עד שיעלו
מעשיות יותר מאי פעם ,מאחר ובית המקדש השלישי מוכן
מן הגולה ,ואחר כך אני הולך ואומר להם' .אמר הקדוש
כבר בשמים ועומד לרדת למטה בכל רגע.
ברוך הוא ליחזקאל' :ובשביל שבני נתונים בגולה ,יהא בנין
ביתי בטל?' אמר לו הקב"ה 'גדול קרייתה בתורה כבנינה ,לך
אמור להם ,ויתעסקו בצורת הבית בתורה ,ובשכר קריאתה,
אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבנין הבית'!
למעשה ,כל ימי שלשת השבועות ,שבעבר היה מורגש בהם
בעיקר הצער והאבילות על חורבן הבית ,הפכו בדורנו,
לימים בהם מדגישים את הצפיה והמוכנות המעשית לקראת
בנין בית המקדש השלישי .אנו עדים להתעוררות עצומה
מוסיף על כך הרבי שליט"א מלך המשיח ,בשיחת ה'דבר
בקרב כל שכבות העם ,לקראת הגאולה האמיתית והשלימה.
מלכות' פרשת בלק..." :כיון שעומדים על סף הגאולה שבאה
בדגש מיוחד על ימים אלו בהם מתקיימים שיעורים והדגמות
תיכף ומיד ממש ,מובן ,שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה
מעשיות ,המסבירות לציבור את המושגים השונים הקשורים
זו צריך להיות באופן אחר לגמרי:
בעבודת בית המקדש ,כליו ובנינו.
לכל לראש – שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות
בזכות התעוררות זו ,נזכה בוודאי ,תיכף ומיד ממש,
וההשתדלות לתקן החסרון
להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,יחד עם ירידת
דחורבן בית המקדש ,אלא
בית המקדש השלישי ל 770-בניו יורק ומשם יגיעו להר
(גם לולי החורבן) מצד
וההשתוקקות
הכוסף
הבית  -למקומו בירושלים ,תיכף ומיד ממש.

שינוי מגמה

לימוד מעשי

חדשות טובות
 120התוועדויות
בקרית מלאכי ,יצאו חסידי חב"ד לקיים
התוועדויות רבות לרגל ימי הגאולה י"ב-י"ג
תמוז .הארגון והביצוע יצאו לפועל ביוזמת
'ועד הקהלת קהילות' יחד עם ועד נחלת הר
חב"ד .בכל בתי הכנסת לשם הגיעו ,התקבלו
הפעילים בחום כשהם מעבירים את מסרי
הגאולה אז והיום .במטה מציינים כי במשך
כל ימי השנה ,מגיעים הפעילים לכל בתי
הכנסת בעיר ,על מנת למסור שיעורי
חסידות.

ה'קעמפים' יוצאים לדרך
פחות משבועיים לפני תחילת פעילותם,
ובמחנות הקיץ הרבים שיתקיימו בימי 'בין
הזמנים' נרשמו חניכים רבים ,המבקשים
לנצל את ימי הקיץ ,על מנת לספוג חיות
חסידית החדורה בעניני משיח וגאולה.
השנה ,צפויים להיפתח מסגרות בערים
נוספות ולכל שכבות הגיל.

מועדוני הקיץ של יהדודס
תנופת הפעילות בשנים האחרונות ,הפונה
גם לילדים מבתי ספר ממלכתיים ומאפשרת
להם ליטול חלק במחנות הקיץ של יהדודס,
הולכת וצוברת תאוצה .בערים רבים יתקיימו
המועדונים .התוכנית כוללת לימוד ערכים
יהודיים בצורה חוויתית המותאמת לילדים.
פרטים בכל מוקדי חב"ד.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

זה הזמן להפוך גלות לגאולה
תקופת "שלושת השבועות" נרמזת בנבואת ירמיה ל"מקל
שקד"" :השקד  . .משעת חניטתו ועד גמר בישולו עשרים
ואחד יום ,כמניין הימים שבן י"ז בתמוז  . .לתשעה באב".

נותרה לחלוחית מהעץ ,ולכן הוא עדיין רך ,ואילו במטה
התייבשה לחלוטין כל החיות שהוא ינק מהאילן ולכן הוא
נהיה קשה וחזק.

מדברים אלו עולה שהקשר בין השקד לתקופה זו הוא
לכאורה טכני בלבד ,כמו שהשקד גדל ומתבשל בתוך
עשרים ואחד יום ,כך תקופה זו שבין י"ז בתמוז לתשעה
באב ,מונה עשרים ואחד ימים.

יבש ,אך איתן
עם ישראל בזמן בית המקדש נמשל ל'שבט' ,שכן אז
הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא היה בגלוי ובצורה
מוחשית ,ואילו היום ,נמשל עם ישראל ל'מטה' ,שכן היום
לא ניכר בגלוי הקשר עם הבורא ,ונראה כאילו עם ישראל
'מנותק' (ח"ו) ממקור חיותו.

אבל מכיוון שכל דבר בתורה הוא מדויק ,מוכרחים לומר
שיש קשר מהותי יותר בין השקד ושלושת השבועות.

תוכן העבודה של ימי
'שלושת השבועות' הוא
להפוך את המר למתוק,
כלומר  -לא רק לבטל את
המרירות של ימים אלה,
תוקף שהופך מר למתוק
אלא אף להפוך אותם לימים
וזהו הרמז בנבואת ירמיה ל"מקל שקד" ,שכן דווקא על
מתוקים וימי שמחה
ידי גילוי התוקף של עם ישראל ניתן להפוך את המר

ניתן לבאר זאת לפי הנאמר במשנה כי בעולם ישנם שני
סוגים של שקדים  -שקדים מרים ושקדים מתוקים.

אבל דווקא בזמן הזה ,כאשר אין בית מקדש בירושלים,
דווקא אז מתגלה התוקף והחוזק של עם ישראל לעמוד
איתן מול כל הנסיונות ,בדיוק כמו המטה ,שדווקא כאשר
הוא יבש ומנותק ממקורו הוא נהיה קשה וחזק.

השקדים המרים הם מתוקים בתחילת הגידול שלהם אך
ככל שהם הולכים ומבשילים הם נעשים מרים ,ולעומתם
השקדים המתוקים גדלים הפוך בדיוק  -בתחילה הם
גדלים כפרי מר ,ובסיום ההבשלה הם הופכים לפרי מתוק.
ולמרות שאלו שני סוגים של שקדים ,מבואר בספר 'צפנת
פענח' שעיקר השם "שקד" מדבר דווקא על השקדים
המתוקים ,אלה שגדלים כפרי מר ולבסוף הופכים למתוק.

מתחיל מר ,מסתיים מתוק
לפי זה מובן מדוע ימי "שלושת השבועות" נרמזו דווקא
ב"מקל שקד" ,כי תוכן העבודה של ימים אלו הוא להפוך
את המר למתוק ,כלומר  -לא רק לבטל את המרירות
של ימים אלה ,אלא אף להפוך אותם לימים מתוקים
וימי שמחה ,כנאמר בהלכה בנוגע לתעניות "כל הצומות
האלו עתידים ליבטל לימות המשיח ,ולא עוד אלא שהם
עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה".

למתוק ,ואת הגולה לגאולה.

אך עדיין יש לברר ,באם תוכן הימים הללו תואמים בדיוק
לצמיחתו של השקד ,מדוע הרמז בנבואת ירמיה הוא
ל"מקל שקד" ,ולא לשקד סתם?
אלא מוכרחים לומר שגם המקל מכוון ומתאים לתוכן זה
של הפיכת המר למתוק:
מבואר בכמה מקומות ההבדל שבין "מטה"  -שהוא
מקל קשה ויבש ,לבין "שבט"  -שהוא ענף רך וגמיש,
שהסיבה להבדל ביניהם נעוצה בכך שב'שבט' עדיין

עניין זה קשור במיוחד עם פרשת השבוע הנקראת בשם
'מטות' ,כמו המקל היבש והחזק ,שדווקא על ידו הופכים
את ימים אלה לימי ששון ושמחה .וזוהי הסיבה הפנימית
לכך שאת פרשת מטות קוראים לעולם ב"שלושת
השבועות" ,כדי להראות שהתכלית והעניין של ימים אלו
היא להפוך אותם ממר למתוק  -לימי ששון ושמחה,
בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו תיכף
ומיד ממש.
((על פי לקוטי שיחות חלק לג ע' )194

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
שלושת השבועות:
בשלושה מקומות הכהנים שומרים..
והלוים בעשרים ואחד מקום (תחילת מסכת תמיד)
במשנה דלעיל מודגשים המספרים "שלושה" ו"עשרים
ואחד" הרומזים לזמן זה שבין י"ז בתמוז לתשעה באב ,שהם
שלושת השבועות  21 -יום.
אלא שיחד עם זאת ,נרמז בהם הענין הטוב שבזמן זה:
במספר שלוש שבמשנה ,נרמז בית המקדש השלישי
והגאולה השלישית .ובמספר "עשרים ואחד" נרמזה גאולת
השכינה וגאולת עם ישראל ,וזאת לפי הידוע שמספר כ"א
( )21הוא הגימטריא של השם אהי'ה ( )21הנזכר בדברי ה'
למשה "אהי'ה אשר אהי'ה".
בשם זה  -אהי'ה  -רמז הקב"ה לבני ישראל ש"אהי'ה עמם
בצרה זאת (מצרים) ,ואהי'ה עמם בשיעבוד שאר מלכויות",

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ועד שאהי'ה עמם בזמן הגאולה כאשר "ושב ה' אלוקיך את
שבותך".
(משיחת ב' מנחם-אב ה'תשמ"ח)

כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש
וטהר אך במי נדה יתחטא (מטות לא ,כג)
מפסוק זה המהווה את המקור להכשרת כלים נלמדים
דיני הגעלת-כלים  -דהיינו עניין הכשרות .כאן גם המקור
לטבילת אשה במקוה  -טהרת המשפחה.
נושאים אלה :כשרות הכלים ,טהרה וקדושה באישות,
הנזכרים כאן ערב הכניסה לארץ ישראל ,מלמדים כי הם
מהווים גם את ההכנה לכניסה לארץ ישראל בגאולה ע"י
משיח צדקנו.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

19:07
20:23

19:22
20:25

19:15
20:27

19:24
20:24

20:03
21:07

הפטרה :דברי ירמיהו  -נאום ה' (ירמיהו א ,א  -ב ,ג) .פרקי אבות :פרק א
שבת מברכים  -חודש מנחם-אב :המולד ליל ו' ,שעה  32 ,7דק' 4 ,חלקים .ראש חודש ביום השישי

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

ויש להוסיף ולהדגיש הקשר והשייכות
דאהבת ישראל להגאולה העתידה – לא
(רק) מפני שביטול הגלות הוא ע"י ביטול
סיבת הגלות (שבא ע"י ההיפך דאהבת
ישראל) ,שהרי בעמדנו לאחרי סיום מעשינו
ועבודתינו כל זמן משך הגלות ,לאחרי סיום
כל מ"ב המסעות ב"מדבר העמים" ,נמצאים
כבר "על ירדן ירחו" (דרגתו של משיח
ד"מורח ודאין") ,על סף הגאולה ,בודאי
שכבר נתתקנה סיבת הגלות ,ולכן ,ההדגשה
דאהבת ישראל היא – בתור טעימה ועד
להתחלה דהגאולה האמיתית והשלימה...
(דבר מלכות ש"פ מטות-מסעי ה'תנש"א  -מוגה)

(לקוטי שיחות)

ניו-יורק

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

טעימה מהגאולה

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן אימיילoffice@sichathageula.com :
עריכה גרפית studio AG Times :למנויים והזמנות 052-6770-778 :אינטרנטhageula.com moshiach.net :
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילmenuim@sichathageula.com :

ניסים גלויים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
ברכה ,עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש

לזכות לוי יצחק שי׳ בן לאה גולדה וזוגתו רונית רוניה רבקה בת רישא רותי ויוצאי חלציהם בצלאל ,צינה ובעלה מרדכי ובתם איילה אסתר קנלסקי ,מנחם מענדל וחיה מושקא שיחיו ציק
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הלכות בית הבחירה

נפלאות עכשיו

על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח ,ללמוד בימי שלושת
השבועות את הלכות בית הבחירה ,מובא בזה תיאור שערי ניקנור
שעמדו בין עזרת הנשים ל'עזרה'.

שערי ניקנור
שערי ניקנור היו בצד מזרח,
מכוונים כנגד בית קדש הקדשים
באמצע .שם היו שתי לשכות,
לשכת פנחס המלביש ,ולשכת
עושי חביתין .שער ניקנור היה
השער המפואר והמפורסם
ביותר מבין שערי המקדש
ושימש ככניסה הראשית לעזרה.
מבחינת קדושה השער נחשב
במרכז הדגם :שערי ניקנור
כחלק ממחנה לוויה (עזרת
הנשים) ולכן יכלו המצורעים המיטהרים לעמוד תחתיו בשעת
טהרתם.
הם היו השערים היחידים בבית המקדש שלא היו עשוים מזהב ,אלא
מנחושת .ויש אומרים שרק היו מצופים בנחושת.
הסיבה לכך שהם לא הוחלפו בשערי זהב ,היא הנס שנעשה בהם ,וכך
היה המעשה:
שמם של השערים הוא של מביאם שנקרא ניקנור ,שמסר את נפשו
להביאם מאלכסנדריה של מצרים דרך הים .בדרך נשבה רוח חזקה,
והספינה עמדה על סף טביעה .המלחים נטלו שער אחד וזרקוהו
מחוץ לספינה .כאשר בהמשך לא השתפר המצב ,רצו המלחים לזרוק
גם את השער השני ,אך ניקנור אמר להם כי אם רוצים הם לזרוק אף
את השער השני לים ,עליהם לזרוק אותו  -את ניקנור עצמו ,כיון
שהוא לא מסוגל להפרד מהשער .לא היתה למלחים ברירה ,ובסופו
של דבר שקטה הסערה.
כאשר הגיעה הספינה לארץ ישראל ,בצבץ לפתע השער השני מהים
על ידי נס ,וכך זכה ניקנור להביא את שני השערים לבית המקדש.
וכך נכתב בתוספתא מסכת יומא פרק ב':
"כל השערים שהיו שם (בבית המקדש) נשתנו להיות של זהב ,חוץ
משערי ניקנור ,מפני שנעשה בהן נס ...מהו נס שנעשה בהן? אמרו:
כשהיה ניקנור מביאם מאלכסנדריא של מצרים ,עמד עליהן נחשול
לטבען ,ונטלו אחד מהן והטילוהו לים .ובקשו להטיל את השני
שבים ַ
ולא הניחן ניקנור .אמר להם :אם אתם מטילין את השני  -הטילוני
עמו .היה מצטער ובא עד שהגיע לנמלה של יפו .כיון שהגיעו לנמלה
של יפו ,היה (הדלת שהושלכה) מבעבע ועולה מתחת הספינה  -ויש
אומרים :אחת מין חיה שבים בלעה אותו  -וכיון שהגיע ניקנור לנמלה
של יפו ,פלטתו והטלתו ליבשה".
יש אומרים כי דלתות השערים  -על אף שהיו משל נחושת ,הצהיבו
והבריקו כשל זהב ,ולכך היו במקדש על אף שלא היו מזהב ,גם אחרי
שהוחלפו כל השערים לזהב ,וזאת משום צבעו המיוחד.
רבי אליעזר אמר על הדלתות" :נחושתן היה מצהיב ויותר יפה משל
זהב" (ירושלמי ,יומא ,י"ט עמוד ב) ,בגמרא נאמר" :ר' אליעזר בן יעקב
אומר נחשת קלוניתא הייתה והייתה מאירה כשל זהב" (מסכת יומא,
ל"ח עמ' א).
יצויין כי בשונה משאר השערים לשער ניקנור הייתה מזוזה מכיוון
שדרכו הגיעו ללשכת פרהדרין שבה ישב הכהן הגדול.

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הלכות קדוש החודש .פרק טו-יז.
פרק יח-יט .הלכות תעניות ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה .הלכות מגילה וחנוכה ..פרק א-ב.
פרק ג-ד .ספר נשים .הלכות אישות ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

כ"ג-כ"ט תמוז
פרק אחד ליום
הל' גניבה .פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
הל׳ גזילה ואבידה .פרק א.
פרק ב.

מענדי ליפש

לקנות בית במחיר שמיימי
"הפרלמנט" הוא כינוי החיבה שהצמידו
החבר'ה הישראלים ,שמתאספים מידי שבוע
לשיעור תורה ,עם הרב צבי וילור צידון,
בחב"ד בקוינס ניו יורק.
חלק מהשיעורים אף מועלים לפלטפורמות
האינטרנטיות ובכך מתאפשר ליהודים נוספים
להיחשף לדברי התורה ,כמו גם לסיפורים
והמופתים המסופרים במהלך השיעור,
במיוחד כאלו שכוללים את הברכות הניתנות
כיום לכל פונה לרבי שליט"א מלך המשיח
באמצעות ה'אגרות קודש'.
באחד השיעורים מספר ר' צבי ,על המסע
הפרטי שלו ושל רעייתו לקניית ביתם בשכונה.
"באחד הימים ,הגענו למסקנה ,אני ואשתי
שהגיע השעה לקנות בית .עד אז היינו חיים
בשכירות ,וב"ה הצטבר בידינו סכום כסף,
כולל כמה חסכונות בארץ ,כך שנראה היה
שיש באפשרותנו לחשוב על כך.
התחלנו לחפש ,בלי לחץ ,דירה המתאימה
לצרכינו ,ובהשגחה פרטית ,באחד הימים
פנה אלי בעל הבית ,ממנו שכרתי את הבית
בו גרתי ,אדם ממוצא הודי ,וסיפר לי שהוא
מעונין כעת להשקיע כסף ולקנות בנין דירות,
לכן הוא מעוניין למכור את הבית בו אנו גרים,
על מנת שיהיה בידו עוד סכום שיסייע לו
לקראת העסקה.
מאחר ואני מתחום הנדל"ן והוא ידע שאני
מתעניין לקנות בית ,בתחילה הוא פנה אלי
והציע לי את הבית .ידעתי שבדרך כלל הוא
אינו מתפשר בקלות על סכומי כסף .למרות
שלאורך השנים ב"ה לא היתה לנו איתו בעיה,
אך בנוגע לעסקה כזו לא ציפיתי מלכתחילה
להצליח "להוריד" אותו משמעותית במחיר.
"אתה יודע שהבית שווה כעת בשוק  585אלף,
אני מוכן למכור לך ב 520-אלף דולר" ,הוא
אמר .השבתי לו שזה ממש נשמע מצוין ,אבל
בשביל עסקה כזו אני צריך קודם לקבל את
ברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח!
התשובה שקיבלתי באמצעות האגרות קודש
היתה שהמחיר יקר מידי ...כששמע את זה
בעל הבית ,הוא השיב לי שהוא רוצה להוציא
את הדירה ל'שוק' למכירה ,ויפנה לחברת
תיווך .השבתי לו שאני לרשותו ,שיעדכן אותי
שעה קודם ואגיע לפתוח את הבית לכל קונה
שיתעניין בבית (בו גרתי בנתיים בשכירות).
למרות שקליינטים באו והלכו כל אותו חודש,
אף אחד מהם לא הגיע איתו לסיכום והוא
מצא את עצמו חוזר אלי בהצעה חדשה" :אני
מוכן למכור לך ב 475-אלף דולר" .למרות
שמדובר במחיר הנמוך במאה אלף משוויו,

הרב צבי וילור צידון

"למרות שהיא שווה
יותר ,אני מוכן למכור
לך ב 520,000-דולר".
השבתי לו שזה ממש
נשמע מצוין ,אבל
בשביל עסקה כזו
אני צריך קודם לקבל
את ברכתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח
השבתי לו שאני אשאל שוב ואראה מה תהיה
התשובה.
התשובה היתה שוב שהמחיר יקר מידי .הוא
ניסה להחליף חברת תיווך ,אך אחרי שבועיים
שב אלי עם הצעה חדשה 450 :אלף .התלהבתי,
אבל שוב אמרתי לו שאני בלי ברכה לא אעשה
את העסקה.
התשובה שקיבלנו מהרבי שליט"א מלך
המשיח ,באמצעות האגרות קודש היתה "אל
תקנה".
ושוב השבתי את פניו ריקם כשאני מסביר לו
שלמרות העסקה הקורצת ,לא אוכל לבצעה
בלי שאקבל על כך ברכה.
כך נמשך הדבר במשך מספר חודשים ,כשבכל
פעם הוא שב אלי מעצמו עם הצעה זולה יותר,
ובכל פעם אני שואל ומצפה לקבל ברכה ,אך
שוב ושוב מקבל תשובה שמשמעותה שלא
לקנות את הבית במחיר המוצע.
רק כאשר לאחר יותר מחצי שנה ,הוא הגיע
עם ההצעה הסופית שעמדה על סכום של
שלש מאות עשרים וחמש אלף דולר (מדובר
על  250,000דולר פחות משוויה) ,רק אז
כאשר שאלתי שוב קיבלתי את התשובה
באמצעות האגרות קודש שמשמעותה היתה
ברכה לקניה ,ואכן כך עשינו".
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כך כתוב בתורה
אף על פי שישנם גויים שיש להם טענות על שייכותה של ארץ ישראל
ליהודים ,צריכים לדעת ,שהאמת היא ש"אין מערער בדבר" ,היות וכך כתוב
בתורה הנצחית "ראה נתתי לפניכם את הארץ" ,וזה באופן ש"בעיניכם אתם
רואים".
(משיחת שבת-פרשת מטות-מסעי תשל"ז  -בלתי מוגה)

• לז"נ הת' אפרים ב"ר שמואל יוסף ע"ה וקסלר .נלב"ע כ"ב תמוז תשס"ה .הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם ,תיכף ומיד ממש •

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

בראשון לציון התכוננו לגאולה ב'ערב חב"ד'
'ערב חב"ד' הוא מושג שקיים עוד מראשית הפעילות
החב"דית בארץ הקודש ב'דור השביעי' ,כלומר בתחילת
תקופת נשיאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח .זהו כינוי
לאירוע יזום מטעם חסידי חב"ד הכולל תכנית מוזיקלית
והרצאה או שיחה על מהות תורת החסידות ותכלית
האדם בעולמו .אירועים אלו נערכו בעיקר בקיבוצים
ובמושבים בתיאום עם ההנהלה ,וגם בערים גדולות
במתכונת מורחבת יותר ,בליווי הוראות מיוחדות מהרבי
שליט"א מלך המשיח לגבי אופי הפעילות והפרטים
הנוגעים אליה .בעקבות 'ערבי חב"ד' אלו זכו רבים להכיר
באורה של תורת החסידות ,והתקרבו ליהדות ולשמירת
תורה ומצוות.

שהשתתפו בו ,קיבלנו מרץ להתאמץ ולכנס שוב ושוב
את הידידים להתוועדות רעים גאולתית".

חלק מהקהל באירוע

בעקבות 'ערבי חב"ד' אלו
זכו רבים להתקרב ליהדות.
הפעם הפעילים והמרצים
לא נסעו לקיבוץ כלשהו
ברחבי הארץ ,אלא קהל
המשתתפים הוזמן להגיע
אל תוככי ישיבת חב"ד
בראשון לציון

תוצאות של פעילות קבועה
'ערב חב"ד' שכזה התקיים לאחרונה בחג הגאולה י"ב
תמוז ,אך הפעם הפעילים והמרצים לא נסעו לקיבוץ
כלשהו ברחבי הארץ ,אלא קהל המשתתפים הוזמן להגיע
אל תוככי ישיבת חב"ד בראשון לציון" .הערב הזה הוא
למעשה תוצאה של פעילות קבועה של תלמידי הישיבה,
במסגרתה נוצר קשר אישי עם יהודים רבים ,קשר
שנשמר אחר כך בביקורים בישיבה או בלימוד טלפוני
משותף ,וכעת כאשר הזמנו אותם הם נענו ובאו בשמחה",
מספר הת' מנחם מענדל גודי ,מתלמידי הישיבה שסייע
בארגון האירוע.

קשר אישי עם מלך המשיח

לקראת האירוע הוסב היכל הלימודים לאולם חגיגי
ומעוטר בזרי פרחים ,תאורה מיוחדת ושולחנות מעוצבים.
בתחילת התוכנית הוקרא מכתבו של הרבי שליט"א מלך
המשיח לאירוע ,שהתקבל באמצעות ה'אגרות קודש'.
בהמשך הערב דיבר מנכ"ל חברת 'ימות המשיח פתרונות
תקשורת' הרב יעקב לנצ'נר המלמד בישיבה ,והסביר
כיצד חג הגאולה שייך לכל אחד ,והגאולה הפרטית
מובילה אותנו לגאולה הכללית של העולם כולו.

כחלק מהתוכנית ,מקבלים על עצמם המשתתפים
החלטות טובות בתחומים שונים .אצל תלמידי הישיבה
זהו דבר תדיר לפגוש בהמשך שוב את המשתתפים,
ולשמוע כיצד הם מקפידים על קיום ההחלטה שקיבלו
על עצמם" .זו לא הפעם הראשונה שאנחנו עורכים ערב
כזה" ,אומר גודי" .לאחר שראינו בפעמים הקודמות
עד כמה חזקה השפעת האירוע על האורחים והידידים

עצה והדרכה

מתכוננים לאירוע הבא
מנחם מענדל גודי משתף בתוכניות לעתיד" :הפעילות
של תלמידי הישיבה בזמנים הפנויים מחוץ לשעות
הלימודים הולכת וגדלה ,ברוך השם ,ואנחנו מקווים
לאירועים נוספים כאלו בעתיד הלא רחוק .המכתבים של
הרבי שליט"א מלך המשיח במענה לדיווחים שלנו ,כמו
גם התגובות החמות שקיבלנו מהמשתתפים ,מעודדים
אותנו לצעוד להמשך עשיה ברוכה ,ואף להוסיף
ולהרחיב .אנחנו מקווים ובטוחים כי עבור הערב הבא לא
נצטרך להשקיע מחדש בעיצוב אולם הישיבה ,שכן הרבה
קודם לכן ,מיד ממש ,יתגלה הרבי שליט"א מלך המשיח,
והאירוע יוכל להתקיים כבר בירושלים בבית המקדש
השלישי ,המקום המכובד והמפואר ביותר שקיים".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
שעושה כן ,ורואה את הברכות מהשם יתברך בהמצטרך לו.

לתת צדקה כשאין פרנסה
שמחתי לקבל פרישת-שלום ממנו ..שכותב לי גם שלמרבה
הצער לאחרונה מצב הפרנסה אצלו אינו במיטבו.
ידועה עצת חכמינו ז"ל ,שבמצב כזה צריך לתת יותר צדקה
ובמידה רבה יותר וכל המרבה הרי זה משובח ,והצדקה
שמחליטים לתת ,אפשר לתת זאת בפעמים רבות ,אם קשה
לתתה בפעם אחת ,והזמן המתאים לתת זאת ,אם באופן של
כתיבת המחאה או להניח מזומן במקום מיוחד ,ובכל יום
חול לפני הנחת תפילין והתפילה ,וכאשר עושים זאת מתוך
הבטחון החזק בהשם יתברך שנתן לנו את המצוות והבטיחנו
על זה ,שוחי בהם ,שזה מביא חיים ובאופן טוב רואים את
הברכות מהשם יתברך במה שנחוץ ,וע"י מצות הצדקה בפרט
רואים זאת בענין הפרנסה ,ואשמח לשמוע בשורות טובות

נא לשמור על קדושת הגליון

המטרה המרכזית היא כמובן שכל אחד מהידידים יבין
וירגיש כי הגאולה בפתח ,ועל כל הפעולות כעת להיעשות
לשם קבלת פניו של הרבי שליט"א מלך המשיח .בנוסף
לכך ישנו דגש לפתח אצל כל אחד מהקהל קשר אישי
עם הרבי שליט"א מלך המשיח ,דבר המתבטא בקיום
הוראותיו ובכתיבה אליו לעיתים תדירות לבקשת ברכה
ולדיווח מהנעשה והנשמע בחיים האישיים .מטרה זו
מתאימה לדבריו של החסיד הידוע הרב אברהם פריז,
בדיון שהתקיים בשעתו באסיפת פעילים אודות השאלה
על אלו נושאים יש לדבר ב'ערב חב"ד' .הוא הביע את
דעתו ואמר" :לא צריך לדבר כלום .צריך לומר דבר אחד
ויחיד – שיש רבי"! במילים אלו המחיש עד כמה חשוב
לספר לקהל על הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו ,שכן
כאשר קשורים אליו אז יש קיום אמיתי גם לכל התורה
והמצוות בחיות ובשמחה.

(אגרות קודש חלק טו עמ' שנט  -תרגום)

לעסוק בסיוע לחינוך של ילדי ישראל
...כחלק מהתיקון שהיה צריך להתחיל לעשות בזה ובהקדם
האפשרי ,הוא ,לעשות במלוא המסירות בתחום החינוך על
טהרת הקדש של ילדי ישראל ,בנים ובנות עד למסירות נפש
בזה ,ובכל יום חול לפני התפילה בבוקר לתת לצדקה למוסד
הקשור בסוג חינוך כזה ,ובכל יום לאחר התפילה בבוקר ,גם
בשבת ויום טוב ,לומר את שיעור התהלים החודשי  -כפי
שהתהלים נחלק לימי החודש  -ולעשות כל התלוי בו ,לקרב
לבבות ילדי ישראל לאבינו שבשמים.
(אגרות קודש חלק טו עמ' שכה  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

